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Pazkoaldiko abestiak 
Zipristintzean: 
Zure saihets irekiari, Kristo, 
Biziaren ur-iturria dario 
honetxek dau munduko 
pekatu guztia garbitzen 
eta bizitzea barriztatzen. 

Hobenak dau gizakia menperatzen 
eta Kristok bere Arnasaz salbatzen; 
salbamen-iturrira abia gaitezen: 
iragarri daigun bizia ozen. 

 
Pazko ALELUIA: 

 
 
Jaunartzean: 
 
Gurekin egon, gurekin, Jauna, behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. Gurekin egon, gurekin! 
 

Zertaz diharduzue hitz egiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
Jesus Nazaretarra hitzez t'egitez profeta handi agertu zen 
apaiz t´agintariek, kondenatuz, gurutzean hil egin zuten. 
 
Bai zuek buru gogor zaretela profeta hitza sinisteko 
Mesiak guzti hori jasan behar zuen, aintzara iristeko. 
 
Ez al geneukan sutan gure barrua, idazleena azaltzean? 
Ta berehala jaikiz, Jerusalema itzuli ziren, itzuli. 
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Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da!  
Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, 
gure eguzkia: nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu:  
berak gaitu biztu.  R/. 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Alkar maitatzeko agindua emon zeuskun 
eta sarritan gogoratzen dogu, Jauna; 
baina beste hainbestetan salatzen dogu 
behar dan bestean ez dogula alkar maite. 
 
Hasierako Elizan Apostoluen urteerak 
eta sortzen ebezan kristau alkarte barriak 
beste guztien gauza lez hartzen ziran 
eta otoitzean eta hitzaren mahaian oretzen. 
 
Gaur jasaten doguzan krisi eta erasoetan 
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R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
 
 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan 
leku eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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—Elizearen alde: maitasunaren eta errukiaren 
testigu agertu daiten gaurko munduaren au-
rrean, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Maitasunean bizi izan diran eta orain alkarren-

gandik bananduta dagozanen alde: aurkitu 
ahal izan daien aurrerantzean ere bizi izateko 
adorea Barri Onean eta Otoitzean, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Eliztarren batzuen gehiegikeriak sufritu dabe-

zan umeen alde: euren bizitzea berregiteko 
gauza izan daitezan horretarako laguntzak 
ere izanik, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Esplotatuak diran herrien alde, bazterkuntzea 

edo erasoak sufritzen dabezanen alde: eraso 
eta bazterkuntzotatik laster baten urteteko 
grazia izan daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jesusen maitasun agindua eta Eliza misiolaria 

jasoten dogunok ardurak hartzeko prest egon 
gaitezan, eta alkarregaz otoitzerako eta alkar 
adoretzeko alkartu gaitezan, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 
Eliza misiolariak Jesus Jaunaren Barri Ona zabaltzen dau, 
eliz alkarteak sortzen dauz, arduradunak izendatzen eta 
egindakoaren barri emoten. Ea geuk ere ikasten dogun eu-
rengandik… 
 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 14, 21b-26) 
 
    Egun hareetan, Paulo eta Bernabe Listrara, Ikoniora eta 
Antiokiara bihurtu ziran. Bide batez, ikasleen bihotzak sendo-
tzen ebezan, sinezmenean irauteko adorea emonez. "Larrialdi 
asko jasan behar dogu —esaten eutseen— Jainkoaren errei-
nuan sartzeko". Eleiz alkarte bakotxean arduradunak izendatu 
ebezan eta, otoitz eta barau egin ondoren, Jaunaren eskue-
tan itzi ebezan, Haregan sinestu eben-eta. 
    Pisidian zehar, Panfiliara heldu ziran eta, Pergen hitza 
iragarri ondoren, Ataliara jatsi ziran. Han ontzia hartu eben 
Siriako Antiokiara joateko, handik bialduak izan ziran-eta, 
burutu barria eben egitekorako, Jainkoaren ardurapean jarri 
ondoren. 
    Heldu ziranean, eleiz alkartea batu eben eta Jainkoak eu-
ren bidez egindako guztia azaldu eutseen, baita jentilei fede-
rako atea zelan edegi eutsen ere. 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Egindako lanak itxaropenezko bere frutua emoten dau: Jain-
koaren indarraz dana barritzen da, eta kalte eta txar guztia 
uxatzen. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
Ondo etorri, senideok, pazkoaldiko bostgarren 
domekako elizkizun honetara. Ebanjelizatzaile 
eta misiolari dan Jesus Jaunaren alkarteagaz 
aurkitzen gara. Eta misiolari izateko zertan oi-
narritzen diran eta zelango itxaropena isurten 
daben ikusiko dogu: Jaunaren maitasun-
aginduak, alkarregaz jokatzeko gogoak eta otoi-
tzaren indarrak daroaz haize bolaratan. Biztu 
deigula geuri ere gaur eta hemen Jesusen jarrai-
tzaile eta testigu izateko gogoa. 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
 

Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 

 
Uraz zipristintzea 
Bateoko urak gogoratu gura doguz elizkizunaren 
hasieran, haretantxe egin ginan-eta bat Jesuse-
gaz, hilen artetik lehen biztuagaz. Bizibarritu 
gaizala ur honek: 
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ez gaitezala bakotxa bere aldetik ibili, Jauna; 
jo daigula alkartera, zure hitzera, otoitzera, 
alkar adoretzeko eta, ekintzan, alkar maitatzeko. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 

ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

 
Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab 

 
 

R/. Ene Jainko, ene Errege, 
 bedeinkatuko dot zure izena betiere. 

 
Errukiorra eta bihozbera da Jauna, 
hasarregaitza eta ondoguraz betea. 
Ona da Jauna guztientzat, 
errukiz betea bere sorkari guztientzat.  R/. 
 
Goratu zagiezala, Jauna, zeure sorkari guztiek, 
bedeinkatu zeure fededunek; 
aitatu begie zure erregetza ospetsua, 
berba egin begie zure ahalmenaz. R/. 
 
Gizakiei agertuz zure egite ahaltsuak, 
zure erregetza ospetsuaren bikaintasuna. 
Zure erregetza betiko erregetza, 
gizaldiz gizaldikoa zure nagusitza. R/. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Apokalipsia liburutik   (Ap 21, 1-5a) 
    Nik, Joanek, zeru barria eta lur barria ikusi nebazan, desa-
gertuak ziran-eta lehenengo zerua eta lehenengo lurra, eta 
itsasorik ere ez zan. 
    Uri santua ikusi neban, Jerusalem barria, zerutik Jainkoa-
gandik jaisten, andragaia bere senarrarentzat lez apaindua. 
Eta ahots handia entzun neban tronutik esaten: «Hona Jain-
koaren bizilekua gizakien artean; hareekin biziko da. Hareek 
izango ditu bere herri, eta Jainkoa bera izango dabe beragaz. 
    Begietako malkoak xukatuko deutsez, eta ez da gehiago 
heriotzarik izango, ez dolurik, ez negarrik, ez nekerik, le-
hengo mundua desagertua da-eta». 
    Eta tronuan jesarrita egoanak esan eban: «Hara, gauza 
guztiak barri egiten ditut». 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 
Gauzak barritzeko, txarkeriari aurre egiteko, ba 
ete dago Jesusen aginduko maitasuna baino in-
dar handiagorik? Egin deiogun harrerea ALELUIA 
abestuz, zutunik. 
 

 
 
 
† Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburu-
tik   (Jn 13, 31-33a. 34-35) 
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    Judasek urten ebanean, esan eutsen Jesusek: 
«Oraintxe azaltzen da Gizonaren Semearen ain-
tza, eta haren bidez Jainkoarena. Jainkoaren 
aintza haren bidez azaltzen bada, Jainkoak ere 
bere aintzaz beteko dau ha, eta berehala gai-
nera. 
    Semetxook, oraintxe ez nago luzarorako zue-
kaz. Agindu barria emoten deutsuet: maitatu 
dagizuela alkar. Nik maite izan zaituedan lez, 
maitatu zuek ere alkar. Honetan ezagutuko 
dabe guztiek nire ikasle zareela: zuek alkar 
maite izatean». 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 

Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Eliza misiolaria, bazter guztietara maitasun 
agindua zabaldu gura dogunok alkarregaz egin 
daigun erregu: 


